Ref.: 10/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 15 de maig de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 13,45 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Josep Puigmal i Pairot, Sra.
Marisa Resta i Buxeda i Sr. Isaac Alonso i Nonell (Tinents d’Alcalde).
Oient: Assisteixen com a regidors delegats de serveis el Sr. Francesc Gaspar i López, i
el Sr. Xavier Garcia Rodríguez
Excusa la seva absència la Tinent d’Alcalde Sra. Marina Bonilla i Salguero.
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig
Sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Consol Cantenys i Arbolí, es declara
vàlidament constituïda i oberta la sessió.
Tot seguit es procedeix a donar compte i resoldre els assumptes que són
competència de la pròpia Junta de Govern Local, que es relacionen a continuació
Extrem primer.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 30 d’abril de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 30 d’abril de 2015, de la qual se’n ha
fet prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.
Extrem segon.- Aprovació de despeses
2.1 .- Aprovació de la relació de factures núm. 10/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 10/2015, per import de 38.758,10
€ (Trenta-vuit mil set-cents cinquanta-vuit euros amb deu cèntims), que han estat
verificades i informades favorablement per Intervenció, la Junta de Govern Local, amb
el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la
conformitat.
2.2.- Aprovació de la relació de despeses pagades per la Caixa de la Corporació
Vista la relació de les despeses pagades per la Caixa de la Corporació des de
la darrera reunió, per import total de 1.326,05 € (Mil tres-cents vint-i-sis euros amb cinc
cèntims), la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.3.- Proposta de despesa núm. 86/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:

Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de vint-i-quatre bidons d’asfalt
envasat per a la reparació puntual de sots de la via pública, els quals seran
subministrats per Pintures Casamitjana, S.L. pel preu de 348,48 € (Tres-cents
quaranta-vuit euros amb quaranta-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 87/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de roba d’estiu per als
treballadors de les brigades de serveis múltiples i de jardineria, els quals seran
subministrats per Tecnolaboral pel preu de 931,71 € (Nou-cents tranta-un euros amb
setanta-un cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 88/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent al subministrament i instal·lació d’una tarja
d’extrensió de la centraleta de l’escola Sol i Vent per tal de connectar-hi
bidireccionalment les alarmes, la qual serà portada a terme per Global6tem S.L. pel
preu de 366,99 € (Tres-cents seixanta-sis euros amb noranta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 89/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de setanta-cinc bombetes LED
per col·locar a les lluminàries existents al sector de la Urbanització El Parc i al camí de
l’estació, les quals seran subministrades per part de Electrodomèstics Ymbert, S.A. pel
preu de 3.470,06 € (Tres mil quatre-cents setanta euros amb sis cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 90/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de senyals d’alumini quadrades
i rectangulars amb la inscripció Gossos no per a àrees de jocs infantils, les quals seran
subministrades per part de Serveis Vials del Vallès, S.L. pel preu de 695,74 € (Siscents noranta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 91/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’un joc de porteries de futbol 7,
dues banquetes per als suplents, tres papereres i pintura plàstica per al camp
municipal d’esports, a més de la realització dels treballs de resembra i aireació de la
gespa, per un pressupost total de 9.952,37 € (Nou mil nou-cents cinquanta-dos euros
amb trenta-set cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 92/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:

Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de cinc bidons de vint-i-cinc
quilos de pintura viària de trànsit (color blanc), els quals seran subministrats per part
de Pintures Albera, S.L. pel preu de 517,60 € (Cinc-cents disset euros amb seixanta
cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 93/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la revisió, retimbrat i/o adquisició d’extintors
d’incendis i BIE’s per a les diverses dependències municipals, treballs que seran
realitzats per part de l’empresa Seremex pel preu de 1.698,28 € (Mil sis-cents norantavuit euros amb vint-i-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 94/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent al subministrament per part de l’empresa TEA
3 de dues banquetes per al pavelló municipal d’esports pel preu de 351,75 € (Trescents cinquanta-un euros amb setanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Lliurament d’una provisió de fons per a les despeses de l’agrupació de
secretaries de Jutjats de Pau
Vist que per part de la Secretària de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de
Pau núm. 27 de Vilafant ha estat presentada la justificació de despeses (Liquidació
núm. 39), en concepte de segells, corresponent a la darrera provissió que els hi fou
efectuada per part del nostre Ajuntament.
Vist que sol·licita que li sigui efectuada una nova provissió de fons per fer front
a noves despeses pel concepte esmentat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA:
Primer.- Atorgar a la Secretaria de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
núm. 27 de Vilafant una nova provissió de fons de 200 € (Dos cent euros) per tal de fer
front a les despeses de segells d’aquesta agrupació.
Segon.- Facultar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

2.13.- Aprovació de l’aportació municipal al Projecte Tècnic de Joventut Compartit per
a l’any 2015
Vist que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha notificat al nostre Ajuntament
l’aprovació dels convenis amb diversos Ajuntaments per tal d’establir la mútua
col·laboració per a l’execució del Projecte Tècnic de Joventut Compartit durant l’any
2015.
Vist que correspon al nostre Ajuntament aportar la quantitat de 2.000 € (Dos mil
euros) per aquest Projecte.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal
d’establir la mútua col·laboració per a l’execució al municipi de Vilafant del Projecte
Tècnic de Joventut Compartit durant l’any 2015.
Segon.- Acceptar el càrrec de 2.000 € (Dos mil euros) corresponent a
l’aportació municipal a aquest Projecte durant la present anualitat 2015.

Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
2.14.- Modificació de la Proposta de despesa núm. 65/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de modificació de despesa
efectuada i el corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents:
Aprovar la modificació de la proposta de despesa núm. 65/2015 corresponent a
la valoració i estudi retributiu de llocs de treball de la Corporació, la qual serà portada a
terme per part de l’empresa Daleph Iniciativas y Organización, S.A., de tal manera
que el preu sigui de 3.575,55 € (Tres mil cinc-cents setanta-cinc euros amb cinquantacinc cèntims), IVA inclòs, tenint en compte que ha hagut d’incrementar-se el número
de llocs de treball a valorar i les reunions de treball a efectuar.

Extrem tercer.- Llicències municipals d’obres
3.1.- Llicències municipals d’obres menors
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra. Alcaldessa,
que a continuació s’indiquen:
.- Exp. núm. 2015/32, a instància del Sr. GAYOSO FORJA, GUSTAVO EMILIO,
per esquitxar amb morter la paret vella de rocs del pati de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/36, a instància del Sr. OLIVERAS FRIGOLA, JOAN per a la
pavimentació d’un petit tram de vorera del carrer xxxxxx
.- Exp. núm. 2015/34, a instància de la Sra. RESTA BUXEDA, ANNA per reparació
d’esquerdes a la façana est, i pintar amb el mateix color ja existent a la casa situada al
c/ xxxxxx
.- Exp. núm. 2015/33, a instància del Sra. BLANCH GIRO, MARIA BLANCA, per
repicar i pintar la paret de la façana amb el color ja existent a la casa situada al c/
xxxxxx
3.2.- Concessió d’una llicència d’obres al Sr. José Manuel Martínez Expósito i a la Sra.
Verònica Morales Palma per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera
(Expedient núm. 2015/31)
Vist que per part del Sr. José Manuel Martínez Expósito i de la Sra. Verònica
Morales Palma ha estat presentada una sol·licitud de llicència d’obres (Expedient núm.
2015/31) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera al carrer xxxxxx.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. José Manuel Martínez Expósito i a la Sra. Verònica
Morales Palma la llicència d’obres corresponent a la construcció d’un habitatge
unifamiliar en testera al carrer xxxxxx, d’acord amb les següents condicions:
a) Es construirà i/o restituirà la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats a
tot el llarg de la façana.
b) Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condicions
estètiques de l’article 27 de les normes urbanístiques generals.
c) Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana (acabats
preferentment llisos, no brillants, i de tonalitats similars a la façana).
d) Abans de sol·licitar la primera ocupació, caldrà donar d’alta l’edificació al
Cadastre de Béns Immobles de naturalesa urbana de Vilafant i, a la vegada, aportar la
justificació de l’ocupació màxima de l’habitatge d’acord amb el Decret 141/2012 sobre
condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
e) Les plaques solars no seran visibles des dels vials de l’entorn.

f) Els panells solars s’hauran de disposar ancorats en el pla de coberta (teulada
o terrassa) amb la mateixa pendent que el pla de suport. Només es podran instal·lar
amb pendents diferents si estan ubicats en espais no visibles des de l’espai públic.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
a) Certificat d’acceptació de residus de la construcció degudament signat.
b) l’Annex visat..
c) Aval de 291,28 € (Dos-cents noranta-un euros amb vint-i-vuit cèntims) per tal
de garantir la gestió dels residus de la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
3.3.- Concessió d’una llicència d’obres a la Sra. Sílvia Rojas España per a l’addició de
dues plantes per a un habitatge situat al carrer xxxxxx, cantonada xxxxxx (Expedient
núm. 2015/38)
Vist que per part de la Sra. Silvia Rojas España ha estat presentada una
sol·licitud de llicència d’obres (Expedient núm. 2015/38) per a l’addició de dues plantes
per a un habitatge al carrer xxxxxx, cantonada xxxxxx.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Sílvia Rojas España la llicència d’obres corresponent
a l’addició de dues plantes sobre planta baixa existent per a un habitatge al carrer
xxxxx, cantonada xxxxxx, d’acord amb les següents condicions:
a) Es construirà la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats a tot el llarg
de la façana.
b) Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condicions
estètiques de l’article 27 de les normes urbanístiques generals.
c) Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
d) Abans de sol·licitar la primera ocupació, caldrà donar d’alta l’edificació al
Cadastre de Béns Immobles de naturalesa urbana de Vilafant.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
a) Projecte executiu.
b) Certificat tècnic del tècnic redactor conforme el projecte executiu s’ajusta al
projecte bàsic objecte de la present llicència d’obres.
c) Aval de 150 € (Cent cinquanta euros) per tal de garantir la gestió dels residus
de la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem quart.- Atorgament d’ajuts per a la participació al Casal d’estiu municipal
de 2015 a set nens/nenes de Vilafant
Vistes les sol·licituds efectuades a aquesta Junta de Govern Local per part de
l’educadora social Sra. Elisenda Franco Valero, en nom de l’Equip Bàsic d’Atenció
Social del nostre municipi, per tal que siguin eximides diverses famílies del pagament
de les quotes corresponents a la inscripció dels seus fills/es menors d’edat als Casals
municipals d’estiu d’enguany.
Vist que les referides sol·licituds estan emparades en un seguit d’informes
relatius a les necessitats econòmiques i socials d’aquestes famílies.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Eximir del pagament de les quotes corresponents a la inscripció als
Casals municipals d’estiu de 2015 a les famílies dels menors que es relacionen a
continuació:

MES DE JULIOL (Només matí)
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
MES DE JULIOL (Matí i tarda)
xxxxxx
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells acte si gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem cinquè.- Autoritzacions de permisos de personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten
gaudir de permisos per assumptes propis, assistència mèdica i altres permisos per afers
particulars del personal.
Atès que les sol·licituds presentades han estat informades favorablement, al
quedar degudament cobertes les necessitats del serveis municipals.
Vistos els articles 148 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA:
Autoritzar els permisos, d’acord amb les sol·licituds presentades, que comprèn els
escrits registre d’entrada números 363/2015 a 439/2015, a excepció dels números 367,
370, 371,372, 373, 382, 383, 384, 385, 387, 403 i 418/2015.

Extrem sisè.- Desestimació de la sol·licitud efectuada per la Sra. Alberta Amiel
Saguer en relació a l’aplicació d’una major bonificació sobre l’IBI de diverses
finques urbanes
Vist que per part de la Sra. Alberta Amiel Saguer ha estat presentada al nostre
Ajuntament una sol·licitud (R.E. núm. 674/2015) per tal que li sigui aplicada una major
bonificació en la quota de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana
corresponent a les finques de la seva propietat de referències cadastrals
6975201DG9767N, 6975203DG9767N, 7171401DG777S i 7371510DG9777S tenint
en compte que estan qualificades com a sòl urbanitzable, pendents per al seu
desenvolupament de l’aprovació prèvia del corresponent Pla Parcial.
Vist que la bonificació sol·licitada per la Sra. Amiel no pot aplicar-se al no estar
contemplada normativament i que, en tot cas, aquesta contribuent pot sol·licitar que la
valoració cadastral de les referides finques urbanes sigui objecte d’una revisió, la qual
hauria d’efectuar-se per part de la Gerència Territorial del Cadastre.
Vist que el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, estableix al seu article 4 que la formació i
el manteniment del Cadastre Immobiliari és de competència exclusiva de l’Estat, entre
les funcions dels quals s’inclou la valoració de la cartografia cadastral.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar la petició efectuada per la Sra. Alberta Amiel Saguer per
tal que li sigui aplicada una major bonificació en la quota de l’Impost sobre Béns
Immobles de naturalesa urbana corresponent a les finques de la seva propietat de

referències cadastrals 6975201DG9767N, 6975203DG9767N, 7171401DG777S i
7371510DG9777S tenint en compte que la mateixa no està contemplada
normativament.
Segon.- Indicar a la Sra. Alberta Amiel Saguer que, en tot cas, pot sol·licitar la
pràctica d’una nova valoració cadastral d’aquestes finques a la Gerència Territorial a
Girona del Cadastre (Gran Via Jaume I núm. 47 de Girona) que és l’organisme
competent per a la resolució de les peticions relatives a valoracions cadastrals per als
municipis de les comarques gironines.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem setè.- Acord d’habilitació a Sistemes Empordà,S.L. per a l’exercici de
l’activitat de comercialització de software, productes informàtics i taller a
l’Avinguda Catalunya núm. 48 a l’haver-se portat a terme l’acta de comprovació
(Expedient núm. 564/2003)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de gener de 2004,
atorgà a Sistemes Empordà, S.L., amb NIF núm. xxxxxxx, una llicència ambiental per a
l’obertura d’un establiment dedicat a la comercialització de software, productes
informàtics i taller, situat a l’Avinguda de Catalunya núm. 48 de la nostra localitat
(Expedient núm. 564/2003).
Vist que aquesta activitat estava inclosa dins l’Annex III de la Llei 3/1998, de 23
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a l’aixecament
previ de l’acta de comprovació per part dels serveis tècnics municipals.
Vist que l’enginyer tècnic municipal, en data de 7 de maig de 2015, ha aixecat
l’oportuna acta de comprovació tot informant que la instal·lació s’ajusta al projecte
presentat i que compleix els requeriments ambientals exigibles, per la qual cosa pot
iniciar-se l’exercici de l’activitat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Habilitar Sistemes Empordà, S.L., amb NIF núm. xxxxxx, per a
l’exercici de l’activitat de comercialització de software, productes informàtics i taller,
situada a l’Avinguda de Catalunya núm. 48 de la nostra localitat, d’acord amb la
llicència concedida per la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2004, a
l’haver-se verificat el compliment de les condicions de la llicència a través de la
corresponent acta de comprovació (Expedient núm. 564/2003).
Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 300
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9
de l’Ajuntament de Vilafant.
Tercer.- Requerir al titular de l’activitat perquè porti a terme l’actualització de les
dades cadastrals de l’immoble on s’ubica l’activitat, tot personant-se a les oficines
municipals corresponents o al mateix Servei Territorial de cadastre a Girona (Caldrà
portar omplert el model núm. 903N de modificació d’usos cadastrals).
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem vuitè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de comerç al
detall de pa, pastisseria, confiteria i similars al Carrer Tramuntana núms. 55-59,
titularitat de la Sra. Agueda Blanco Gómez (Expedient núm. 477/2006)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de desembre de 2006,
acordà atorgar a la Sra. Agueda Blanco Gómez, amb NIF núm. xxxxxx, una llicència

ambiental per a la instal·lació d’un establiment destinat a comerç al detall de pa,
pastisseria, confiteria i similars al Carrer Tramuntana núms. 55-59 (Expedient núm.
477/2006).
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència, mitjançant certificat
emès pel tècnic director del projecte, a més del compliment dels requisits exigibles i
d’un seguit de mesures correctores.
Vist que, en data de 12 de març de 2015, la Sra. Maria Dolores Murillo
Candalija ha comunicat al nostre Ajuntament l’inici en aquest mateix local d’una
activitat de Fleca-Bar, tot aportant un nou projecte i un altre contracte de lloguer.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part de la Sra. Agueda Blanco
Gómez, amb NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat de comerç al detall de pa, pastisseria,
confiteria i similars que portava a terme al Carrer Tramuntana núms. 55-59 (Expedient
núm. 477/2006).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem novè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de botiga amb
degustació al Carrer Tramuntana núms. 55-59, titularitat de la Sra. Agueda
Blanco Gómez (Expedient núm. 31/2009)
Vist que la Sra. Agueda Blanco Gómez, amb NIF núm. xxxxxx, en data de 8
d’octubre de 2009, sol·licità al nostre Ajuntament la llicència d’obertura corresponent a
una activitat de botiga amb degustació al Carrer Tramuntana núms. 55-59 (Expedient
núm. 31/2009).
Vist que, requerida, la Sra. Blanco no presentà al nostre Ajuntament el certificat
final d’obra referit a aquesta activitat.
Vist que, en data de 12 de març de 2015, la Sra. Maria Dolores Murillo
Candalija ha comunicat al nostre Ajuntament l’inici en aquest mateix local d’una
activitat de Fleca-Bar, tot aportant un nou projecte i un altre contracte de lloguer.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part de la Sra. Agueda Blanco
Gómez, amb NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat de botiga amb degustació que portava a
terme al Carrer Tramuntana núms. 55-59 (Expedient núm. 31/2009).
Segon.- Liquidar a la Sra. Blanco les taxes que corresponguin per a la
tramitació de l’expedient núm. 31/2009, d’acord amb el contingut de les tarifes
establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9 de l’Ajuntament de Vilafant.
Tercer.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem desè.- Concessió a Gibert i filles Porterias, S.L. d’una ampliació de la
llicència municipal per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires durant
2015
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de febrer de 2015,
concedí a Gibert i filles Porterias, S.L., amb NIF núm. xxxxxxx, una llicència municipal

per a l’ocupació d’una superfície de 6 m² de la via pública situada davant de la Carretera
de Besalú-Roses (N-260) núm. 10 durant el període el període comprès entre l’1 de març
i el 31 d’octubre de la present anualitat 2015.
Vist que, en data 13 de maig de 2015, Gibert i filles Porterias, S.L. ha sol·licitat
que li sigui concedida una ampliació de la referida llicència municipal fins a una ocupació
de 9 m² de la mateixa via pública amb sis taules i dotze cadires durant el període
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015.
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, s’han portat a terme les
comprovacions oportunes en relació a l’ocupació sol·licitada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a Gibert i filles Porterias, S.L., amb NIF núm. xxxxxx,
representada per la Sra. Mercè Porterias Sales, la llicència municipal per a l’ocupació
d’una superfície de 9 m² de la via pública situada davant de la Carretera de Besalú-Roses
(N-260) núm. 10 durant el període el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de la present anualitat 2015.
Segon.- Portar a terme la liquidació de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local corresponent a l’ocupació de via pública
autoritzada.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem onzè.- Acord de comanda de la redacció del Projecte executiu de la
Urbanització del Carrer Canigó i de la proposta d’ordenació dels espais públics
del centre de Les Forques
Atesa la necessitat de contractar la redacció del projecte executiu del tram del
Carrer Canigó on cal la substitució i millora dels serveis actuals i la realització d’un
tractament superficial adient, tot seguint els criteris que marqui una proposta d’ordenació i
millora paisatgística del centre urbà del barri de Les Forques.
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a despatxos professionals
especialitzats en la redacció d’aquest tipus de projectes i propostes, i que ha resultat que
el despatx ASPECTE paisatge, S.L. és el que presenta l’oferta més avantatjosa per al
nostre Ajuntament.
Atès que la proposta econòmica presentada s’ajusta als límits establerts per a
la contractació menor de serveis a l’article 138,3, en relació amb l’article 111, del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb el despatx professional ASPECTE paisatge, S.L.
(Bitxos.net) redacció del document tècnic que reculli la proposta d’ordenació i tractament
superficial i paisatgístic dels espais públics del centre de Les Forques, pel preu de 5.600
€ (Cinc mil sis-cents euros), més IVA, i la redacció del projecte executiu d’urbanització del
Carrer Canigó (des del Carrer Pirineus fins al Carrer Santa Llogaia) del nucli de Les
Forques, amb inclusió de la substitució i millora de la xarxa de serveis i pavimentació, pel
preu de 7.500 € (Set mil cinc-cents euros), més IVA.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

Extrem dotzè.- Subvencions

12.1.- Sol·licitud a DIPSALUT per al subministrament de senyalització per al desfibrilador
situat al porxo del centre cívic Les Mèlies
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona, el subministrament d’una senyal per senyalitzar el desfibrilador instal·lat al porxo
del Centre Cívic Les Mèlies.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
12.2.- Subvencions concedides
.- DIPSALUT ha notificat al nostre Ajuntament que ha estat inclòs al Programa
Pt02 de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc de
transmissió de legionel·losi, per la qual cosa s’haurà de satisfer un taxa de 288 €.
.- El Servei de Monuments de la Diputació de Girona ha comunicat al nostre
Ajuntament que la Junta de Govern d’aquest organisme provincial ha concedit una
subvenció de 10.000 € (Deu mil euros) per a la consolidavció de les restes medievals de
l’ermita de Palol Sabaldòria.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14,40 hores.
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